
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 
 20/01/2020         اخترمحمد یوسفی

 ؟اصالح" شدهلبان "طا مر به معروف و نهی از منکرا

 

آی. اس. آی. پاکستان اصالح شده " کرام " طالبان قبل از ورود طالبانیزن ستیزی خود سر  اتجنایکار و فعالیت 

 تاریخشرمندگان "طالبان" این آمدن  به پیشوازآن  خشن ستیانارشیفاشیستی و  کامأل با شیوه های ههمرا دوباره 

مانند  ساز و سرود ایشان افغانیتدور از هرنوع ننگ و "اسالم"  نام "جهاد" وه ، جنایتکاران دروغین ببشریت

 .است گردید مجددأ جاری افغانستان در "آهسته برو "آهنگ عروسی

 امر به معروف و نهی از منکرادارۀ  همانند  زن و مادر حرمتی به مقام بیشیوۀ های  مجازات با انواع و اشکال

 امریکا ایاالت متحدۀ  "صلح" فیصله نامۀ مذاکرات یامضاقبل از  طالبان حکومت جنایکار وزیر مولوی قلم الدین

قاتلین سه  "کرام" ورود مجدد طالبان با  طالبان به پیشواز

 حاکمیت دولتی افغانستان در دهۀ آی. اس. آی. پاکستان

امام مسجد جامع کار و فعالیت خویش توسط ه بعمأل 

    است. آغاز کردهگازرگاه والیت هرات 

 مجب الرحمان انصاری مال امام مسجد گازرگاه هرات

 در موردمجب الرحمان انصاری مال امام مسجد گازرگاه 

 میگوید:  خویش چنین ستیزی زن   جنایی کار و فعالیت

دهد  خود بنشیینند، این تحقیر نیست. این عزت زن است. وقتی نفقه را مرد میگوید زنان در خانه  اگر اسالم می"

عزت زن است... ما گفتیم خواهران نیایند و تشریف  دگوید با حجاب بیرون برو عزت زن است. وقتی می

شان است و دین تعیین  نیاورند... همو کارها را که مختص

هد د نمیازه او گفت که اسالم به زنان اج". کرده انجام دهند

که در بین مردان و در کنار مردان حاضر شده و کار 

 ."کنند

موجود  فاسد دولت با آنکه ستجا ایندر ال اساسی ؤس

حاکمیت دولتی و  موجودیتاز افغانستان الف  کنونی در
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 3از 2

 ریاست جمهوریانتخابات  رقیب در فاسد و ماهاست که باند های و ندسر میدهدفاع از حقوق زن را شب و روز 

 یرا و جعلی اوراق باطلگرم  شمارش و بازشماری  سر امسال مانند گردش شیطان در دایرۀ لجنزار افغانستان

 ؟ندستهرا دارند در کجا  ریاست جمهوری اشغال چوکی  دعوای هریک انتخابات ریاست جمهوریدهی 

 

و  افغانستان در فاسددولت کنونی آیا 

 های محلی والیت هرات ارگان در

 دولتی ندارند؟ حاکمیت

تحقق عملی اجرای وظایف حاکمیت دولتی  

 در مرکزی و ارگانهای محلی دولتی

در در امر دفاع از حقوق زن و افغانستان 

جاری در کشور  و جلوگیری از جنایات مادر

 در کجاست؟ 

در افغانستان فاسد دولت موجود کنونی  چرا

 سرزن ستیزی خود اتکار و فعالیت جنای از

 ؟ندکنمی  گیریجلو در کشوررا 

دولت فاسد موجود کنونی در افغانستان آیا 

 انو مادر انعلیه زنجاری  و اهانات جنایات

 خویشجعلی "  "دیموکراسی جزهم را 

   ؟میداند

خود ساخته در هرات که با غارت  مردمان شریف هراتی کشور از تورن اسماعیل این امیرقابل  تاالؤبخش س

و  کمک ایرانه تخریبات جنگ ب  "به نام "جهادکشور و پول استخبارات ایران توانسته جایدادها و اموال مردم 

زن ستیزی  اتجنایکار و فعالیت  اعمار کرده است، مگر در قبالخویش را موزیم افتخارات "جهاد" را  پاکستان

    طالبانی امر به معروف و نهی از منکر مهر سکوت بر لب نهاده است.   سر خود

 پیشرفت آی. اس. آی. پاکستاناجیر  طالبان باامریکا  گان ایاالت متحدهنمایند "صلح"  مذاکرات در چندین دوراوأل 

 مسیر اصلی قطع جنگ و خونریزی در افغانستان صورت نگرفته است.   در  ۀقابل مالحظ

شان به برقراری  و طالبان در مذاکرات امریکا که نمایندگان  دهد، در صورتی حکومت افغانستان هشدار می

  .نتیجه خواهد بود بی امریکا های صلح طالبان و بس توافق نکنند، تالشآتش

این نهاد روند مذاکرات در دوحه را دنبال  ه اند کهگفت افغانستان امور "صلح" وزیر دولت دررحیمی عبدالسالم آقای 

کید بر خواست دولت أآقای رحیمی با ت .اند چیزی را در این نشست ارائه نکرده ً  کنون طالبان رسما کند و تا می

مکلفیتی را  ها بس گفت "کسی طرفدار کاهش خشونت نیست" و کاهش خشونت برای طرف افغانستان مبنی بر آتش

 .کند ایجاد نمی
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فهمد که کاهش خشونت یعنی  او گفت: "کسی طرفدار این نیست که موضوع کاهش خشونت باشد. هیچ کس نمی

در اصول مفهومش این است که دو طرف کوشش  چی! 

و حمالت کمتر شود نسبت  ها، عملیات کنند تا مقدار جنگ

یک کلمه، بس در  خواهیم. آتش بس مییشتر. ما آتشببه 

گوید. یعنی فیر )شلیک( نکن. هر کس  یک چیز را می

بس را شکسته. در کاهش  شکند او آتاگر فیر )شلیک( می

 ".خشونت هیچ کس مکلفیتی ندارد

 

ها و پیشرفت در روند صلح شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان از آمادگی طالبان برای کاهش خشونت 

 .افغانستان خبر داده است

جدی( در یک پیام تصویری با اشاره به روند صلح افغانستان گفت که کشورش  2۷آقای قریشی امروز پنجشنبه )

وزیر خارجه پاکستان توضیح نداد که  .مسئولیت خود در زمینه صلح افغانستان را به اندازه کافی انجام داده است

گوید از آنچه ده است. دولت افغانستان هم میتقاضای کاهش خشونت از سوی کدام جناح دخیل در این روند مطرح ش

 .شود، مطلع نیستها گزارش میتوافق بر سر کاهش خشونت

 پای
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